Discover Impact
1 Απριλίου 2015
17.00- 19.30 @Impact Hub Athens
Τι σημαίνει και πώς παράγεται θετικός κοινωνικός αντίκτυπος; Γιατί κάποιος να στρέψει την επιχείρησή του, τον φορέα ή τη
δράση του σε μία πιο κοινωνικά ευαισθητοποιημένη και υπεύθυνη κατεύθυνση; Ποιά είναι τα παραδείγματα, από ατομικές
προσπάθειες μέχρι δημόσιους ή πολυεθνικούς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται ενεργά προς αυτή την προσέγγιση και πώς
έχουν αλλάξει τον τρόπο που μέχρι τώρα επιτελούσαν τον ρόλο τους στην κοινωνία;
Την Τετάρτη 1η Απριλίου το Impact Hub Athens διοργανώνει το “Discover Impact”, μία εκδήλωση για την χαρτογράφηση της
εξέλιξης ενός οικοσυστήματος προσανατολισμένου στη θετική κοινωνικη αλλαγή στην Ελλάδα του σήμερα.
Με αφορμή τα νέα προγράμματα και δράσεις μας, τα οποία έχουν στόχο την ενίσχυση του πεδίου της κοινωνικής
επιχειρηματικότητας, την ενδυνάμωση των κοινωνικών επιχειρηματιών και των οργανισμών που εμπλέκονται στον τομέα της
κοινωνικής οικονομίας, φέρνουμε κοντά εκπροσώπους διαφορετικών φορέων σε μια ανοιχτή συζήτηση ανταλλαγής εμπειριών
και στόχων, αλλά και διερεύνησης συνεργειών για τη μεγιστοποίηση του κοινωνικού αντικτύπου.
Πώς μεγάλοι φορείς ενεργοποιούνται στο χώρο της κοινωνικής οικονομίας και γιατί; Πώς καθημερινοί άνθρωποι πραγματοποιούν
πρωτοβουλίες που βάζουν τον άνθρωπο και τον πλανήτη στον κέντρο των δραστηριοτήτων τους; Ποιές είναι οι παράλληλες
δράσεις που συμβαίνουν με ένα άξονα καινούριων αξιών σε παγκόσμιο επίπεδο;
Βασικός ομιλητής θα είναι ο Jonathan Robinson, ιδρυτής του Impact Hub διεθνώς και founding director στο Guardian Civic
Space,
Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε με την κατάθεση των προσωπικών σας αφηγήσεων αλλά και με την παρέμβασή σας στο
διάλογο με άλλους stakeholders σχετικά με το πώς μπορεί να δημιουργηθεί και στην Ελλάδα μια ενεργή κοινότητα ανάπτυξης
δράσεων, προϊόντων και υπηρεσιών που θα στοχεύουν στην επίλυση και τον περιορισμό σημαντικών κοινωνικών προκλήσεων,
καθώς και στην εξέλιξη της κοινότητας αυτής και της ένταξης της στο διεθνή χάρτη της κοινωνικής οικονομίας.
Σας περιμένουμε!
Η ομάδα του Impact Hub Athens
Πού: Καραϊσκάκη 28, Αθήνα
Πότε: 01/04/2015

Πρόγραμμα

Ώρα

Θέμα

17.00- 17.15

Opening: “How can we create social impact driven movements?”
Jonathan Robinson, founder Impact Hub & founding director Guardian Civic Space

17.15- 18.00

Panel Discussion part I: “Από ενεργοί κοινωνικοί φορείς σε καταλύτες κοινωνικού αντίκτυπου” /
“From active societal stakeholders to social impact catalysts”
Αγγελική Βασιλείου, Υπεύθυνη προγρμμάτων κοινωνικής επιχειρηματικότητας Αναπτυξιακής Εταιρείας
Δήμου Αθηναίων
Αλέξανδρος Θεοδωρίδης, συνιδρυτής ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΜΚΟ
Μπέττυ Τσακαρέστου, επίκουρη καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου
Σοφία Κεραμύδα, Υπεύθυνη Επικοινωνίας & Πολιτιστικών Προγραμμάτων πρεσβείας της Σουηδίας
Εκπρόσωπος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος
Εκπρόσωπος πολυεθνικής ιδιωτικής εταιρείας- αναμένεται επιβεβαίωση
συντονίστρια: Λήδα Τσενέ, PhD, Επιστημονική Συνεργάτης & Διδάσκουσα Ανοιχτό Παν/μιο Κύπρου,
Communications Strategist Impact Hub Athens

18.00- 18.45

Panel Discussion part II: "Το ταξίδι του κοινωνικού επιχειρηματία: ευκαιρίες και προκλήσεις”
Γιάννης Νικολόπουλος, μέλος της ιδρυτικής ομάδας Clio Muse
Άγγελος Κουτουμάνος, ιδρυτής Noesi.gr
Γιώργος Κλεισιάρης, μέλος της ιδρυτικής ομάδας του sarantaporo.gr
εκπρόσωπος της Κλίμαξ Plus
συντονίστρια: Έλενα Μαυρομιχάλη, Impact Hub Scaling Programme Manager

18.45- 19.00

Impact Hub new steps: Απολογισμός & επόμενα βήματα

19.00- 19.30

"For Me Impact Is…” Challenge
συνεργατική άσκηση

19.30- 20.30

Coming Together: Closing drinks

